
 1
 

Kapitel 9 

Claudia Gillberg 

Autonomi i förskolan – illusion eller möjlighet? 

Denna artikel tar avstamp i ett deltagarorienterat forskningsprojekt vars syfte var att generera 

kunskap om och utveckla en ”jämställdhetspedagogik”.1 Genusperspektivet i denna text möjliggör 

en problematisering av den komplexa och för förskollärarna oväntade utvecklingsprocess som tog 

fart när de började befatta sig med det utbildningspolitiska målet jämställdhet enligt läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98). Processen var oväntad på så vis att den gav upphov till frågeställningar, 

reflexioner och handlingar som inte fanns med i forskningsprojektets formulering, enligt vilken 

man skulle koncentrera sig på utvecklingen av praktiskt pedagogiska arbetsmetoder. Men 

förskolan är en kvinnodominerad arbetsplats som varken kommunerna eller statsmakten tycks 

kunna bestämma sig för vilket värde den ska tillmätas (Johansson 1983, Enö 2005, Martin Korpi 

2006). Det tycks råda förvirring även idag om förskolans huvudsakliga funktion: skall den fungera 

som en förlängning av hemmet där ”vem som helst” kan ta hand om barn, eller skall den få en 

viktig funktion i samhället (jfr Enö 2005)? God barnomsorg och jämställdhet är även historiskt, 

politiskt och ideologiskt sammanflätade (Vallberg Roth 2002, Florin & Nilsson 2000). 

Barnomsorg och jämställdhet har utvecklats i särskilda samhälleliga sammanhang och behoven 

och villkoren har förändrats över tid och kommer att fortsätta förändras (Vallberg Roth 2002). Att 

förskollärare är aktörer och skapare av en egen yrkesidentitet är en aspekt som för det mesta 

antingen har glömts bort eller inte finns med i denna utveckling. Inte minst i termer av att göra 

anspråk på kunskap tycks detta vara det eviga problemet förskolan som arbetsplats har att brottas 

med. 

När förskollärarna i detta forskningsprojekt mötte ett reellt och symboliskt motstånd från 

arbetsgivaren blev de tvungna att först skapa utrymme för sitt kunskapande, innan de kunde ägna 

sig åt sina egentliga frågeställningar. Utifrån teoribildningar om kunskap, makt och genus 

diskuterar jag i denna text förskollärarnas medvetna och omedvetna motstrategier i skapandet av 

kunskaps- och verksamhetsutveckling.  

                                                
1  När projektet Jämställd förskola, initierat av Utbildningsdepartementet, sjösattes med medel från EU-mål 3, 
kanaliserades pengar bl.a. till Kronobergs län. Dåvarande SSKL (Södra Sveriges kommuner och landsting) hittade en 
samarbetspartner i Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet. Tanken var att gemensamt forska om 
jämställdhet i förskolan. Därigenom skulle yrkesverksamma förskolepedagoger få möjlighet att utifrån sin praktik 
bidra till en välförankrad kunskapsbildning om jämställdhet i förskolan. Mer utförligt om aktionsforskningsbaserade 
projekt under rubriken med samma beteckning. 
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Problematisering och teoretisk referensram 
Vilka epistemiska anspråk kan förskollärare, det vill säga praktiker i ett typiskt 

kvinnodominerat yrke, göra (Dahle 2008)? Yrkesgruppen har traditionellt haft svårt att göra 

epistemiska anspråk, vilket kan ha bidragit till att somliga förskollärare upplever starka 

begränsningar i sin yrkesutövning. Detta blir särskilt problematiskt när det samtidigt finns stora 

förväntningar från utbildningspolitiskt håll på förskollärares roll i uppfostran av morgondagens 

samhällsmedborgare (SOU 2004:115, SOU 2006:75). 

Epistemiska tillskrivningar och anspråk 
Hur ett yrke värderas har bland annat med dess kunskapsbas att göra (Dahle 2008). Därtill 

hör att det finns någon form av överenskommelse om vad som är kunskap och vilket värde denna 

kunskap tillskrivs, i form av till exempel mer eller mindre autonomi för yrkesutövarna. I ett 

professionsteoretiskt sammanhang är några reflexioner om epistemisk auktoritet därför på sin 

plats. Den kritiskt ställda frågan vem som avgör en viss kunskaps värde blir väsentlig. Därtill hör 

att ”kunskap” problematiseras (vilket bl.a. Witz (1992) anser vara nödvändigt), inte enbart i ett 

klassperspektiv (jfr Johnson 1972) utan även i ett genusperspektiv. Johnson (1972) påpekade att 

professionsteorier tycks reproduceras i ett perspektiv som främjar de traditionella professionerna 

och systematiskt nedvärderar så kallade semi-professioner (jfr Etzioni 1969). Witz (1992) påpekar 

att kvinnligt kodade kunskaper systematiskt nedvärderas och ofta inte ens erkänns som kunskap. 

För att förstå hur professionaliseringsprocesser går till måste man även studera de sociala 

relationerna mellan de olika aktörerna (Dahle 2008). Att semi-professionerna har varit föremål för 

starkare styrning än professionerna och anklagats för att brista i erkänd kunskap har bl.a. med 

förhandlingarna mellan de olika aktörerna och synen på arbetsdelning att göra. Dessa relationer 

och förhandlingar är starkt könade (jfr Dahle 2008) i ljuset av normativa uppfattningar om en viss 

könstillhörighet. Kortfattat kan det uttryckas som att omsorg, när den erbjuds av kvinnor, har ett 

annat värde och snarare betraktas mot bakgrund av ”kvarlevande sociobiologiska uppfattningar” 

(jfr Holm 1993) än kunskap eller kompetens. När män erbjuder omsorg (som ofta kallas något 

annat, till exempel ”det goda ledarskapet”) så förknippas det med kompetens, kunskap och rätten 

till professionell autonomi (Dahle 2008, Witz 1992). 

Epistemiska tillskrivningar kan alltså göras utifrån antaganden och föreställningar om 

”medfödda” egenskaper (jfr Witz 1992). Konkret innebär det att det finns föreställningar om att 

kvinnor skulle ta med sig särskilda egenskaper till arbetsplatser där det faller sig ”naturligt” att 

syssla med vissa uppgifter, till exempel barnomsorg. Eftersom det enligt dylika föreställningar är 

”naturligt” för kvinnor att ta hand om andra så finns det ingen anledning att belöna ett sådant 

arbete. 

Det är mot dessa förgivettaganden (till exempel att barnomsorg faller sig ”naturligt”) som 
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Witz (1992), Dahle, (2008), Fjørtoft (2002) och Holst (2007) vänder sig. Problemet i ett 

professionsteoretiskt och västerländskt sammanhang är ju inte längre en kategorisk exkludering av 

kvinnor från arbetsmarknaden; Collins (1979) konstaterade redan för trettio år sedan att kvinnor 

visserligen inte längre uteslöts från att utbilda sig till vad som helst. Dock kvarstår en distinktion 

mellan tekniska och socialt konstruerade färdigheter med könsstereotypiska förtecken.  

Kunskap och makt i ett genusperspektiv 
Feministiska forskare anser att vilket värde kunskaper tillmäts varierar starkt beroende på 

hur könskodad praktiken är (Ellingsaeter & Solheim 2002). Det är ett skäl till att det ur ett 

feministiskt perspektiv ter sig problematiskt att tala om expertkunskap (Davies 1996). 

Expertkunskap bygger i hög grad på exkluderingsmekanismer, något som universiteten genom 

tiderna bidragit till (Dahle 1984, 2008). Som en parentes måste här nämnas att kvinnor och många 

andra med dem under århundraden inte har kunnat bidra till den teoretiska kunskapsbasen eller 

definitionen av expertkunskap, som annars hade kunnat bygga på fler perspektiv än de traditionellt 

erkända (Fridh-Haneson & Haglund 2004). Bland mycket annat har kvinnors intellektuella 

kapacitet ifrågasatts i västerländsk filosofi.2 I akademin hade privilegierade män makten att 

definiera expertkunskap, ett slags akademiskt grundad kanon som bidrog till att befästa vad som 

skulle utgöra en professions kärna (Dahle 2008). Detta är ett uttryck för makten att definiera vad 

som är kunskap – och dessutom värdefull sådan – och vad som inte är det. På grund av att kvinnor 

exkluderas från det intellektuella, officiella och akademiska livet har dessa definitioner av tradition 

utgjorts av föreställningar om det ädla i abstraktionsförmåga och i att kunna lyfta sig över 

världsliga och kroppsliga ting (Anderson 2007, Hirdman 2004). 

Expertkunskap framstår i detta ljus som något suspekt ur ett feministiskt kunskapsteoretiskt 

perspektiv (Belenky, Clinchy, Goldbeger & Tarule 1997), inte minst därför att maktfaktorn 

fortfarande ignoreras (jfr Ellingsaeter & Solheim 2002, Harding & Hintikka 2003). Epistemiska 

tillskrivningar och förgivettaganden om naturliga, medfödda egenskaper är ett sätt att nedvärdera 

kunskap som inte har sin traditionella hemvist på universiteten. Enligt ett sådant tänkande kan till 

exempel omsorg aldrig någonsin vara en expertkunskap, och någon som till sitt yrke sysslar med 

omsorg kan inte uttala sig i egenskap av expert eftersom det ligger något emotionellt, irrationellt, 

subjektivt i omsorg. Minnich (2005) förtydligar att så kallad neutral, objektiv kunskap i de 

förhärskande kunskapstraditionerna ger sken av att det finns ett slags objektiv kunskap bara man 

följer den ”rätta” vägen dit. Feministiska och kritiska epistemologier vänder sig mot denna så 

kallade objektiva kunskapsform.  

                                                
2  Jfr Fjørtofts resonemang om traditionell västerländsk filosofi, exemplifierad med Rousseau, Locke med 
fleras tankar om kvinnors intuitiva natur som inte förmår abstrahera och därför inte kan delta i det intellektuella och 
politiska livet. 
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Situationsbunden kunskap  
Ett alternativt kunskapsbegrepp är ”situationsbunden kunskap” (Anderson 2007). Allmänna 

egenskaper hos situationsbunden kunskap är  

• förkroppsligande av kunskap,  

• första personens kunskap mot tredje personens kunskap,  

• känslor, attityder, intressen och värderingar,  

• personlig kunskap om andra, olika kognitiva stilar,  

• relationer till andra och social bakgrund.  

Grundantagandet för situationsbunden kunskap är att kunskapsanspråk – hur vi kan veta 

något – i stort sett beror på ens perspektiv och de erfarenheter man gör i särskilda sammanhang 

och i relation till andra. Detta är även det centrala konceptet i feministisk epistemologi: 

That of a situated knower, and hence of situated knowledge: knowledge that reflects the particular 
perspectives of the subject. Feminist philosophers are interested in how gender situates knowing 
subjects. (Anderson 2007:2) 

I denna text används situationsbunden kunskap som ett begrepp som gör att det inte skall 

spela någon roll huruvida förskollärare förfogar över en teoretisk kunskapsbas (vilket de dessutom 

gör), bara att de förfogar över kunskap.  

Feministiska epistemologier och filosofier (jfr Harding & Hintikka 2003, Hirdman 2004, 

m.fl.) tillmäter genus stor teoretisk och analytisk vikt eftersom det är avgörande för hur vi formas, 

vilka egenskaper vi tillskrivs och vilka normer vi skall leva upp till.  

Om man ser både situationsbunden kunskap och genus som ett slags socialt konstruerade 

positioner framstår kunskap som betydligt mer än något ”sant” som konstrueras av en ”objektiv” 

betraktare som definierar vad kunskap är (jfr Anderson 2007), och därmed skulle kunna tilldelas 

ett fast (överlägset) värde. På så sätt kan maktfaktorn framträda tydligare och förskolans 

strukturella underordning på arbetsmarknaden begripliggöras.  

Fallet 

Jag har studerat en liten förskola i en liten kommun i södra Sverige. Som enda förskola i hela 

kommunen deltog den i det nationella projektet Jämställd förskola. Allt som allt ingick nio 

förskollärare, barnskötare och ibland även kökspersonal i projektet och försökte gemensamt 

komma fram till vad som skulle konstituera en jämställdhetspedagogik. Det officiella projektet 

pågick i ett år. Mot slutet av detta år ville förskollärarna fortsätta sitt samarbete med mig, och av 

ett år inom ramen för det officiella projektet blev det nästan tre år. Legitimiteten för 

förskollärarnas utvecklingsarbete försvann nästan helt och nästan omedelbart efter det officiella 
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projektåret. Det motstånd och de motstrategier som diskuteras i denna text har mer med de 

inofficiella projektåren att göra och belyser den kommunala arbetsgivarens motstånd mot 

förskollärarnas fortsatta kunskapande om jämställdhet i förskolan. 

Kommunalt motstånd gentemot utvecklingen av ett kunskapsbaserat innehåll 
De förskollärare vars processinriktade kunskapande blev föremål för mina teoretiska 

reflexioner hade att förhålla sig till det faktum att deras kunskapande inte sågs med blida ögon av 

den egna arbetsgivaren. Detta upplevde de flesta projektdeltagarna som en paradox. Hinder för det 

processinriktade kunskapsprojektet som arbetsgivaren anförde var: 

• Tidsbrist, fast man visste från början att det skulle sträcka sig över minst ett år.  

• Resursbrist. Det sades att det inte fanns pengar till vikarier när nu förskollärarna 
skulle mötas en gång i månaden i några timmar för att diskutera de nyutvecklade 
metoderna, delresultat av enkätundersökningar med föräldrar och litteratur på 
området. 

Förskollärarna hade inga självklara strategier för att bemöta denna kritik och de hade inte 

heller förväntat sig att sådana skulle behövas. Tvärtom trodde de att deras planerade 

verksamhetsutveckling skulle bidra till att höja kvalitén på barnomsorgen. Som en följd av detta 

trodde de även att ett sådant arbete arbetsgivaren skulle välkomna och belöna den.  

Mot bakgrund av begreppen situationsbunden kunskap och genus ter det sig särskilt 

intressant att diskutera spänningsfältet mellan kunskap och makt i ett feministiskt och 

professionsteoretiskt sammanhang, samtidigt som det mest väsentliga med detta borde vara en 

diskussion om de motstrategier som förskollärarna så småningom tillgrep (jfr Witz 1992:47ff) för 

att skapa ett handlingsutrymme för att utveckla en för dem meningsfull praktik. För att illustrera 

vad förskollärare i allmänhet förväntas kunna hantera: 

Förskolan skall ha ett viktigt ansvar för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 
och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Detta ställer krav på att personalen i förskolan äger 
medvetenhet om hur egna attityder och värderingar liksom det egna agerandet och samspelet mellan 
kvinnor och män bidrar till att forma barnens upplevelse av vad som är adekvat könsrollsbeteende. 
Förskolan skall aktivt medverka i samhällets strävan för jämställdhet. Förskolan skall vara öppen för 
skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.” (Lpfö 98, s. 32)  

I Lpfö 98 betonas det även att när man hävdar grundläggande värden, så ställer detta krav på 

att värderingar levandegörs. Värdegrunden förutsätter ett särskilt förhållningssätt till etik och 

moral, som skall prägla verksamheten. Där står också att läsa om det angelägna i att förskolan på 

ett högkvalitativt och professionellt sätt kan verka inom utbildningssystemet.  

Av allt att döma ställer man från utbildningspolitiskt håll krav på förskollärarna, krav som 

förutsätter en inte helt obetydlig kunskap om:  
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• traditionella könsmönster 

• könsroller 

• utveckling av olika förmågor 

• socialisationsmässiga begränsningar 

• egna attityder och värderingar 

• kvinnor och män i största allmänhet och specifikt i det sociala samspelet 

• adekvat könsrollsbeteende 

• samhället 

• samhällets strävan efter jämställdhet 

• skilda uppfattningar 

• spridning av skilda uppfattningar (i samverkan med och underordnade föräldrarnas 
roll, och utan att kränka någon, jfr Lpfö 98). 

Detta är enbart ett av fler utbildningspolitiska mål för förskolan, övriga utbildningspolitiska 

mål i Lpfö ställer inte mindre krav på kunskap och kompetens hos förskolepersonalen. Om det inte 

ges utrymme för meningsfull kompetensutveckling och för reflexion måste man ställa sig frågan 

hur förskollärarna rimligen kan omsätta dessa mål i sin praktik. 

Motstrategier  
Som jag inledningsvis nämnde kom förskollärarnas kunskapsprocess inte i första hand att 

handla om utvecklingen av en reflekterad jämställdhetspedagogik, eftersom den kommunala 

arbetsgivaren inte medgav utrymmet för ett sådant kunskapande.  

Det för förskollärarna kanske mest störande hindret var att de inte fick möjlighet att ägna sig 

åt den kompetensutveckling de ansåg sig vara i behov av. Konkret innebar det att förskollärarna 

själva inte fick bestämma dagordningen när det skulle anordnas studiedagar. Istället avgjorde 

verksamhetschefen vad de skulle ägna sig åt, oavsett om förskollärarna tyckte 

kompetensutvecklingen var meningsfull eller inte.  

Andra sysslor som behöriga förskollärare skulle utföra var att tvätta och utföra kökstjänst 

enligt ett rullande schema. Före projektet hade förskollärarna inte ifrågasatt att de skulle fylla och 

tömma tvättmaskinen under sin arbetstid, men under projektets gång började de göra det. Det blev 

snart omöjligt att ignorera hur mycket tid som stals från deras mer meningsfulla yrkesutövande, 

tiden med barnen. 

Frågan som förskollärarna ställde sig var i vilken mån den kommunala budgeten skulle få 

diktera vad för slags pedagogisk verksamhet de skulle erbjuda. Generellt ger organisations- och 

professionsforskning vid handen att långsiktigt kunskapande, som dessutom handlar om något så 
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kontroversiellt och ideologiskt laddat som jämställdhet, brukar vara tungrott (jfr Heiskanen 2006). 

Långsiktiga projekt där det inte från början är tal om förväntade effekter, eller där det inte talas i 

new public management-termer (”produkt” är ett exempel), skapar ofta oro (Etzkowitz & 

Leydesdorff 1997, McNiff 2000). Snabba lösningar blir attraktiva eftersom de framstår som något 

konkret att hålla sig till och bocka av när produkten är färdig.  

Vad man från kommunal sida emellertid inte hade räknat med är de signaler som sänds ut till 

yrkesverksamma vid politiskt styrda punktinsatser som projektet Jämställd förskola i Kronobergs 

län. Förskollärarna fick inte bara anledning att tro att kommunen betraktade jämställdhet som ett 

prioriterat mål, utan också att deras yrke och hur de utförde sitt arbete hade betydelse i ett större 

samhälleligt sammanhang. För förskollärarna gjorde det till en början ingen skillnad huruvida de 

arbetade efter utbildningspolitiska mål eller kommunala handlingsplaner. Så förväntningarna var, 

inte helt orimligt, att utöver resurser och tid till detta arbete även få ett erkännande (jfr Fraser & 

Honneth 2003).  

Att bli förminskad till att utföra hushållsnära tjänster åt kommunen begränsar den delen av 

förskollärarnas yrkesutövning som de är utbildade för och får lön för, och som kan betraktas som 

kunskapsbaserad. Förskollärarna tog dessa motsättningar som uttryck för att det krävdes bättre 

förståelse för deras yrkesutövning och de blev ovilliga att släppa forskningsprojektet efter dess 

officiella avslutning.  

Insikten om nödvändigheten av det fortsatta kunskapandet  
Professionalitet i förskolan är bl.a. förmågan att kunna avgöra vilka av de 

utbildningspolitiska målen som är meningsfulla när det gäller så små barn och hur målen skall 

tolkas och omsättas i praktik. Men därtill hör, enligt förskollärarna i denna studie, att det finns tid 

och rum för reflexion – och denna reflexion bör ske i samtal med kollegor. 

Ett första kliv mot en motstrategi, som i början inte var medvetet, blev kravet från 

förskollärarnas sida om ett fortsatt kunskapande efter det officiella projektets slut, om än under 

inofficiella former. Viljan att fortsätta var så stark att de gjorde sig av med sin rädsla för eller 

starka misstänksamhet mot arbetsgivaren. Självreflexionen, den kollektiva reflexionen, kritisk 

granskning av genomförda åtgärder i den pedagogiska verksamheten som ett slags fortlöpande 

utvärdering, var mycket påtagliga inslag i detta projekt. Att kräva ett fortsatt kunskapande hade 

emellertid inte varit tänkbart utan ”den goda staten” (jfr Ellingsaeter & Solheim 2002) och en viss 

typ av forskning som jag nämnde inledningsvis (se fotnot 1). I detta sammanhang är det inte heller 

helt oväsentligt att betona att det utbildningspolitiska målet jämställdhet har varit av stor betydelse 

för förskollärarnas möjligheter att skapa mer handlingsutrymme i förskolan. 

Könspolitiska åtgärder, eller statsfeminisms betydelse för somliga yrkesutövare 
Bakom jämställdhet som ett utbildningspolitiskt mål ligger ett omfattande historiskt och 
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politiskt utvecklingsarbete som sträcker sig över mer än hundra år (Enö 2005, Johansson 1983, 

Martin Korpi 2006, Myrdal & Myrdal 1934, m.fl.). Mycket feministisk forskning i framför allt 

statsvetenskap och historia har handlat om att revidera och att inkludera kvinnor (jfr Lerner 1979, 

2005) och att tillämpa statistiska undersökningar för att kunna uttala sig normativt i 

policysammanhang (Mazur 2002).  

When feminist theorists use empirical analysis, it is usually as a means to advance normative arguments 
about politics rather than providing solutions to empirical puzzles. (Mazur 2002:7) 

Detta är ett viktigt citat för att visa växelverkan mellan policy, som ofta vilar på analyser av 

empiriska studier, och praktik, som en viss policy delvis kan möjliggöra. Medan Mazur (2002) 

säger att dessa normativa uttalanden inte kan bidra till att lösa de empiriska frågeställningarna, så 

kan den typ av forskning som beskrivits här tidigare mycket väl vara en del av lösningen. 

Utveckling och professionalisering sker inte som en följd av enstaka separata faktorer. 

Det utbildningspolitiska målet gav dock förskollärarna legitimitet att bedriva 

verksamhetsutveckling. Statsfeministisk policy bidrog således till någon form av utveckling, även 

om de konkreta medlen uteblev (jfr Lpfö 98, Hirdman 2004) eller av kommunledningen fördelades 

till annan verksamhet. Statsmakternas krav på förskollärarna hade lätt kunnat uppfattas som 

ovälkomna påbud om inte målen i jämställdhetsplanen hade funnit en klangbotten hos 

förskollärarna, med andra ord verkade denna policy vara grundad på i varje fall några praktikers 

behov av en jämställdhetspedagogik, oavsett hur problematiska en del formuleringar var. 

Något Mazur (2002) inte tar i beaktande är att praktiker, här förskollärare, inte har något 

annat val än att söka lösningar på empiriska gåtor. Förskollärare har att tolka och konkret förhålla 

sig till utbildningspolicy. Att kunna hantera teori och praktik är en huvuduppgift för pedagoger. 

Ytterst gjorde förskollärarna inget mindre än att ”levandegöra” jämställdhet i sin praktik, precis 

som det står i Lpfö 98, men som vissa teoretiker beskriver som olösliga empiriska gåtor. 

Även om jag som deltagande forskare fann skäl att ifrågasätta en del formuleringar i 

läroplanen, så gjorde inte förskollärarna det – tvärtom. Förskollärarnas omfamnande av ett 

utbildningspolitiskt mål visade sig vara en mycket effektiv motstrategi i skapandet av mer 

handlingsutrymme. Politisk styrning blev, kanske något oväntat, ett redskap i kampen om större 

autonomi för yrkesutövarna. 

Autonomi är inget som en del praktiker bara ”har”. Det förutsätter enträget arbete som helt 

klart gynnas av vissa arbets- eller projektformer och tilltron till agency (Kamarck Minnich 2005). 

Men ju mer osynligt och lågt värderat ett yrke är, desto svårare blir det att göra anspråk på 

kunskap och på rätten att utveckla sin egen verksamhet. Att det handlade om motstånd mot 

arbetsgivarens ogina hållning gentemot förskolan blev inte tydligt förrän långt in i processen. 

Genom att tala om den pågående processen (vad är det vi gör vid våra träffar egentligen, vad håller 
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vi på med när vi diskuterar kommunens budget istället för att diskutera pedagogiska frågor) blev 

handling efter handling successivt igenkännlig som en motstrategi vars effektivitet iför att öka 

autonomin diskuterades fortlöpande, samtidigt som ett större handlingsutrymme skapades i 

verkligheten. 

Förskollärarna i detta projekt ägnade sig alltså inte enbart åt självreflexion, som McNiff 

(2000) ser som en huvudsaklig ingrediens i professionsutveckling, utan åt gemensam reflexion 

tillsammans med kollegorna, som ledde till gemensamma handlingar gentemot kommunen, som i 

sin tur gjorde att det började finnas mer plats för utveckling. Förskollärarna i detta projekt hade 

knappast kunna skapa handlingsutrymme utifrån en enbart självreflekterande hållning. 

Jag skall här kort sammanfatta de motstrategier som förskollärarna omedvetet och medvetet 

tillämpade i sin kamp att kunna tillhandahålla professionell barnomsorg och en meningsfull 

förskolepedagogik i enlighet med gällande utbildningspolitiska mål och lagstiftning:  

• Insikten om nödvändigheten av kunskapsbildning tillsammans med ”allierade” 
(omedvetet, utvecklades till en medveten motstrategi) 

• Insikten om forskningens betydelse för verksamhetsutvecklingen (medvetet från 
forskningssidan, omedvetet från förskollärarnas sida till en början, utvecklades raskt 
till en medveten motstrategi) 

• Omfamnande av könspolitiska åtgärder (medvetet från policysidan, omedvetet från 
förskollärarnas sida. Några enstaka kom att betrakta och använda det som en 
medveten strategi). 

• reflexioner om nödvändigheten av att uppvärdera omsorg (omedvetet/medvetet) 

Autonomi på förskolan 

Frågan hur man kan förstå autonomi på en arbetsplats som förskolan kan besvaras i termer 

av samverkande subjekt (jfr Anderson 2007), communities of resistance (jfr Pyrch 2007) allierade 

som stärker de vidtagna motstrategier och åtgärderna, och McNiffs (2000) teorier om 

organisationer som lärande organismer. 

I ljuset av Dahles (2008) påstående att autonomi är ett begrepp som är starkt förknippat med 

maskulinitet och professionalitet, blir McNiffs (2000) teorier intressanta när man studerar 

skapandet av autonomi genom professionaliseringsprocesser. Här yttrade sig dessa 

professionaliseringsprocesser just som motstrategier. På så vis blir det tänkbart att det maskulint 

kodade autonomibegreppet kan omförhandlas mellan vissa aktörer, istället för att betraktas som 

oföränderligt. Det lär dock dröja innan förskollärare kan göra anspråk på en särskild kunskap 

gentemot föräldrar och en kommunal arbetsgivare. 

Omsorgsbegreppet – ett evigt problem? 
Det starkt könskodade omsorgsbegreppet gör det svårt för förskollärarna att hävda kunskap 
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som skulle kunna leda till en mer autonom yrkesutövning. Den situationsbundna kunskapens 

förtjänster och värde behöver därför lyftas fram, samtidigt som förskollärare behöver allierade som 

förstår värdet av det arbete de utför. Sådana kan vara områdeschefer eller första linjens chefer (jfr 

Wolmesjö 2008). Det problematiska med dessa allierade är emellertid att även de ofta befinner sig 

i utsatta positioner i omsorgsbetonade verksamheter (Holmqvist 1997).  

Ett typiskt exempel är den dagisföreståndarinna som befordras till ansvarig för kommunens barnomsorg. 
Arbetet innebär att hon ska spara in och dra ned. När hon nätt och jämnt hunnit komma igång med detta 
ges hon ett utvidgat uppdrag. Hon blir ansvarig för de hopslagna områdena barnomsorg och skola – med 
ett nytt och högre sparbeting. Samtidigt åligger det henne att integrera de två helt olikartade 
organisationskulturer som råder inom dessa två verksamhetsområden. (Holmqvist 1997: 150) 

Holmqvist problematiserar i detta sammanhang även hur ledarskapsfunktionen blir en annan 

så fort en kvinna, på detta område ofta en f.d. barnskötare eller förskollärare, blir ledare. En sådan 

allierad, om en verksamhetschef överhuvudtaget har något intresse av att samverka med sin 

personal istället för att vara lojal mot kommunledningen, går det inte att skapa ett stabilt 

handlingsutrymme med. En allierad kan vara en samverkande forskare, som projektet här har 

visat.  

Teorier om kön och genus i förhållande till kunskap har möjliggjort en problematisering av 

förskolans status och förskollärarnas handlingsmöjligheter. En starkt bidragande faktor till att det 

gick att skapa ett större handlingsutrymme för reflexion och kunskapsbildning, och således ett 

visst mått av autonomi, har visat sig vara projektets form: den aktionsforskningsbaserade studien 

som betonar kunskapandets tidsmässiga aspekt, i motsats till ett mer kortsiktigt produktinriktat 

tänkande som styrs av effektivitetsrationalitet (Fraser & Honneth 2003). Genusperspektivet och 

den feministiska metodologin har varit väsentliga inslag i genomförandet av studien (Berge & Ve 

2000). Förskollärarna reducerades inte till informanter utan var medskapare av nya insikter och 

kunskaper om sin egen verksamhet (Griffiths 1995). Den emancipatoriska effekten av en dylik 

metodologi går inte att överskatta (jfr Maguire 2004). 

De första trevande stegen mot större autonomi för förskollärarna handlade om att skrida från 

frustration över den uteblivna legitimiteten från arbetsgivarens sida, till reflexion över förskolans 

situation och status på arbetsmarknaden, till insikter om nödvändigheten av systematiserade och 

reflekterade handlingar oavsett om arbetsgivaren ser med blida ögon på dem eller ej. Det bästa 

argumentet och redskapet för större autonomi visade sig vara det utbildningspolitiska målet, det 

vill säga staten som allierad mot kommunen. Autonomi för förskollärare är en möjlighet vid denna 

tidpunkt i förskolans historia, men det lär dröja innan omsorg erkänns som värdefull kunskap. 
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